
 

 

 
 
 
 
 
 

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR  
OFGR-EXAMEN 2019 

 
 

 

 

I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden 
för poänggivningen. Bedömningsgrunden är inget modellsvar. Samtliga 
godkännbara aspekter eller svar på uppgifterna har inte angetts fullständigt i 
bedömningsgrunderna. Vid bedömningen av svaren har man kunnat få extra 
poäng för tillräckliga motiveringar och väsentliga observationer trots att de inte 
har omnämnts i bedömningsgrunderna.  

 
Tolkningar av lagstiftningen samt god revisionssed och god bokföringssed 
som har angetts i bedömningsgrunderna anknyter endast till bedömningen av 
respektive uppgift i denna examen. Tolkningarna i bedömningsgrunden kan 
inte användas som PRS revisionstillsyns ställningstaganden i andra 
sammanhang. 
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OFGR-EXAMEN 2019  

REVISORNS RAPPORTERING OCH ÅTGÄRDER SOM DETTA FÖRUTSÄTTER 

Uppgift 1 (60 poäng) 

 

 1. Granskad omständighet 2. (2A) Granskningsobservation, 
motiverad bedömning och (2B) 
korrigeringsförfarande (inkl. 
hänvisning till lag eller annan grund) 

3. Effekt på 
rapporteringen  
(Vad, var och hur 
rapporteringen sker, om 
felet eller bristen inte 
korrigeras) 
 

Bedömning 
Sammanlagt 

1. Förvaltning/intern kontroll: 
redogörelser om bindningar och 
affärstransaktioner med 
intressenter 

Granskningsobservation och 
motiverad bedömning:  
Av arbetspappret för granskning av 
redogörelserna för bindningar (bilaga 5) 
framgår att staden inte har kommit 
överens om något tydligt 
tillvägagångssätt för att identifiera och 
dokumentera affärstransaktioner med 
intressenter.  
 
Rättsgrund:  
39 § i 
kommunallagen:Kommunstyrelsen ska 
sörja för kommunens interna kontroll 
och ordnandet av riskhanteringen.  
84 § i kommunallagen: En kommunal 
förtroendevald och tjänsteinnehavare 
ska lämna en redogörelse för sina 
bindningar när det gäller uppgifter i 
ledningen för eller förtroendeuppdrag i 
företag och andra sammanslutningar 
som bedriver näringsverksamhet, för 
betydande förmögenhet och för andra 
bindningar som kan vara av betydelse 

 
I granskningens resultat i 
revisionsberättelsen brist i 
den interna kontrollen 

 
1,75 poäng 
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vid skötseln av förtroende- och 
tjänsteuppdrag. 
 
Korrigeringsförfarande:  
Staden utarbetar en tydlig definition av 
intressenter och kommer överens om 
ett tillvägagångssätt för att följa upp och 
rapportera affärstransaktioner.  
 

2. Förvaltning/aktuella anvisningar 
för intern kontroll 
 

Granskningsobservation och 
motiverad bedömning:  
Av arbetspappret för granskning av 
upphandlingar (bilaga 5) framgår att 
stadens anvisningar för intern kontroll 
har uppdaterats senast 14.10.2016 och 
att upphandlingsfullmakterna för de 
ledande tjänstemännen strider mot 
förvaltningsstadgan och 
upphandlingsdirektivet.  
 
Rättsgrund:  
Enligt 39 § i kommunallagen ska 
kommunstyrelsen sörja för kommunens 
interna kontroll och ordnandet av 
riskhanteringen. Aktuella och 
konsekventa anvisningar med 
ändamålsenligt innehåll är en viktig del 
av ordnandet av den interna kontrollen.  
 
Korrigeringsförfarande:  
Staden uppdaterar anvisningarna för 
intern kontroll och säkerställer att de 
inte strider mot förvaltningsstadgan och 
upphandlingsdirektivet.  
 

 
Revisorns övriga 
rapportering 

 
1,75 poäng 

3 Laglighet/konkurrensutsättning av 
upphandlingar 

Granskningsobservation och 
motiverad bedömning:  

Revisorns övriga 
rapportering 

 
2,5 poäng 
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Av arbetspappret för granskning av 
upphandlingar (bilaga 5) framgår att 
upphandlingar för mer än 10 tusen euro 
enligt stadens anvisningar för små 
upphandlingar ska konkurrensutsättas i 
Cloudia-systemet. 
 
Vid granskningen av upphandlingarna 
upptäcktes en liten upphandling som 
inte hade konkurrensutsatts i enlighet 
med anvisningarna. Av arbetspappret 
för upphandlingar framgår att en 
upphandling av instrument till ett nytt 
musikklassrum för 15,6 tusen euro 
(moms 0 %) har gjorts som 
direktupphandling, trots att värdet 
överskrider gränsen för 
konkurrensutsättning enligt stadens 
anvisningar för upphandlingar. Värdet 
på upphandlingen som inte 
konkurrensutsatts underskrider 
rapporteringsgränsen (50 tusen euro). 
Av arbetspappret framgår dessutom att 
två upphandlingar som överstiger det 
nationella tröskelvärdet har gjorts hos 
lokala företag: en ismaskin till ishallen 
63 tusen euro (moms 0 %) och en 
traktor som används för underhåll av 
friluftsområden 68 tusen euro (moms 0 
%). 
 
 
 
Rättsgrund:  
Stadens egna anvisningar för 
upphandlingar tillämpas på små 
upphandlingar. Enligt dessa ska 
upphandlingar som överskrider 10 
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tusen euro konkurrensutsättas. Vid 
upphandling av varor är det nationella 
tröskelvärdet 60 tusen euro. 
Upphandlingslagen (25 § i lagen om 
offentlig upphandling och koncession 
1397/2016) tillämpas på dessa 
upphandlingar. 
 
Korrigeringsförfarande: 
  
Det felaktiga förfarandet vid 
upphandlingar bör korrigeras utan 
dröjsmål. Tekniska direktören bör 
säkerställa att upphandlingsdirektivet 
och upphandlingslagen iakttas.  
 

4 Förvaltning/publicering av 
upphandlingsbeslut 

Granskningsobservation och 
motiverad bedömning:  
Enligt arbetspappret för granskning av 
upphandlingar (bilaga 5) har 
tjänsteinnehavare fattat beslut om 
upphandlingar som överskrider 5 tusen 
euro men underskrider 60 tusen euro. 
Upphandlingarna har inte publicerats 
på kommunens webbplats. Av 
arbetspappret för granskning av 
upphandlingar framgår att 
upphandlingarna inte har publicerats på 
stadens webbplats eftersom ledningen 
ansåg att de inte är offentliga. 
 
Rättsgrund:  
135 § i lagen om offentlig upphandling 
och koncession, 140 § i 
kommunallagen1  

 
Revisorns övriga 
rapportering 

 
2,25 poäng 

                                                           
1 Kommunförbundets cirkulär 15/2017: Det finns dock många upphandlingar där upphandlingslagen inte tillämpas och där ändring får sökas enligt 
kommunallagen och över vilka kommunmedlemmar således får anföra besvär. Det kan vara fråga om s.k. små upphandlingar som understiger tröskelvärdena 
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Eftersom omprövnings- och 
besvärsförfarandet enligt 
kommunallagen också ger 
kommunmedlemmar besvärsrätt, ska 
beslut om små upphandlingar som inte 
omfattas av upphandlingslagens 
tillämpningsområde delges i det 
allmänna datanätet enligt 140 § i 
kommunallagen, liksom övriga 
kommunala beslut. 

Enligt 135 § i upphandlingslagen: 
”Upphandlingsrättelseförfarandet 
tillämpas även på sådan rättelse av den 
upphandlande enhetens beslut eller 
andra avgöranden i 
upphandlingsförfarandet som denna lag 
inte annars tillämpas på. I ett beslut 
som fattas med anledning av en sådan 
upphandlingsrättelse får ändring inte 
sökas genom besvär hos 
marknadsdomstolen.” 

Korrigeringsförfarande:  
Enligt 140 § i kommunallagen Beslut 
om upphandling delges i det allmänna 
datanätet i enlighet med 140 § i 
kommunallagen. 

 

                                                           
(varu- och serviceupphandling för mindre än 60 000 euro, byggentreprenader för mindre än 150 000 euro, upphandling av social- och hälsovård för mindre än 
400 000 euro). I fråga om dessa upphandlingar kan ändring sökas flera gånger. Trots att upphandlingslagen inte i övrigt tillämpas på upphandlingar som inte 
omfattas av lagens tillämpningsområde, får anbudsgivarna dock yrka på upphandlingsrättelse enligt 135 §. Då ställs yrkandet direkt till den som fattat 
upphandlingsbeslutet. Anbudsgivarna får dessutom begära om omprövning och anföra kommunalbesvär enligt kommunallagen.  
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5 Noter till bokslutet/räntekostnader Granskningsobservation och 
motiverad bedömning: 
Under räkenskapsperioden har staden 
hävt två ränteswapavtal som har ingåtts 
i säkringssyfte. Kostnaderna som 
orsakades av dessa uppgick enligt 
punkt 7 i biträdande revisorns 
arbetspapper för revision av bokslut till 
1 050 tusen euro. Den ekonomiska 
effekten av kostnaden framgick inte av 
noterna till bokslutet. 
 
Noterna om presentation av bokslut ska 
innehålla en redogörelse, om 
uppgifterna beträffande den föregående 
räkenskapsperioden inte är jämförbara 
med uppgifterna för den 
räkenskapsperiod som gått ut. 
 
Kostnaden är betydande med tanke på 
kommunens verksamhet och ekonomi. 
Den har också betydelse vid jämförelse 
av räntekostnaderna åren 2018 och 
2017. 
 
Rättsgrund: 
Bokföringsnämndens allmänna 
anvisning om noter till bokslutet för 
kommuner och samkommuner: 
Noterna ska innehålla en redogörelse, 
om uppgifterna beträffande den 
föregående räkenskapsperioden inte är 
jämförbara med uppgifterna för den 
räkenskapsperiod som gått ut (3.2 
punkt 4) 2  

Revisorns övriga 
rapportering 

 
1,25 poäng 

                                                           
2 Bokföringsnämndens allmänna anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner 2018 punkt 8.2: Kostnader för och intäkter från 
derivatavtal som ingåtts i säkringssyfte bokförs bland räntekostnader.  
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Korrigeringsförfarande:  
Uppgiften om kostnaderna för hävandet 
av ränteswapavtalen på 1 050 tusen 
euro läggs till noterna angående 
bokslutets framställningssätt.  
 
 

6 Bokslut/värdering av aktier och 
kundfordringar 

Granskningsobservation och 
motiverad bedömning:  
Stadens balansräkning omfattar en 
anskaffningsutgift på 50 tusen euro för 
aktier i Jokirannan Lämpö Ab, som 
framgår av stadsstyrelsens 
mötesprotokoll 30.10.2018 (bilaga 4). 
 
Av noterna till stadens balansräkning 
framgår också att övriga fordringar 
omfattar 440 tusen euro i 
återbetalningsbara anslutningsavgifter 
som betalats till Jokirannan Lämpö Ab. 
 
Stadsstyrelsen konstaterade 
30.10.2018 att bolaget försatts i 
likvidation. Bolagets skulder är betydligt 
större än dess tillgångar. Bolaget klarar 
inte av att återbetala kapital och 
anslutningsavgifter som det har fått. 
Stadsstyrelsen konstaterade vid sitt 
möte 30.10.2018 att fordringen är en 
förlust. 
 
Rättsgrund:  
BFL 5:13: Om den sannolika framtida 
inkomsten av en tillgång eller 
investering som hör till bestående 
aktiva beräknas bli varaktigt mindre än 
den ännu oavskrivna 

 
Revisorns övriga 
rapportering 

 
3,25 poäng 
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anskaffningsutgiften, ska skillnaden 
kostnadsföras som en nedskrivning. 
Enligt bokföringsnämndens 
kommunsektions allmänna anvisning 
om upprättande av balansräkning: i 
kommunens eller samkommunens 
bokslut upptas nedskrivningar av aktier 
och andelar bland bestående aktiva. 
Nedskrivningarna redovisas i 
resultaträkningen i gruppen 
Nedskrivningar under avskrivningar och 
nedskrivningar. 
 
BFL 5:2: I balansräkningen upptas 
fordringar till nominellt belopp, likväl 
högst till det sannolika värdet, och 
skillnaden tas upp i resultaträkningen 
som en finansieringskostnad eller i 
någon annan adekvat post. 
 
 
 
Korrigeringsförfarande:  
Aktierna skrivs ned och fordringarna i 
form av anslutningsavgifter bokförs 
som en förlust. I kommunens bokföring 
tas förlusten av en anslutningsavgift 
upp som övrig verksamhetskostnad. 
(Den kan jämföras med exempelvis en 
överlåtelseförlust bland bestående 
aktiva, som enligt bokföringsnämndens 
kommunsektions allmänna anvisning 
om upprättande av resultaträkning 
bokförs som övriga 
verksamhetskostnader.) 
 
Bokföringar: 
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Per nedskrivningar av aktier an övriga 
aktier och andelar 50 tusen euro 
Per övriga verksamhetskostnader an 
övriga fordringar 440 tusen euro 
 

7 Bokslut/redovisning av 
investeringsreserv 

Granskningsobservation och 
motiverad bedömning: 
Stadens balansräkning omfattar en 
investeringsreserv från 2016 på 2 000 
tusen euro för byggandet av en 
välfärdsstation. 
 
På förslag av stadsstyrelsen har 
stadsfullmäktige 14.11.2018 beslutat att 
slopa planerna på att bygga 
välfärdsstationen och att reserven för 
byggandet av välfärdsstationen 
upplöses. Under samma möte har 
stadsfullmäktige beslutat att inrätta en 
ny reserv på 1 500 tusen euro för 
byggandet av en gymnasie- och 
högstadieskola. Stadens balansräkning 
omfattar en investeringsreserv på 500 
tusen euro mer än i stadsfullmäktiges 
beslut. 
 
Rättsgrund: 
Bokföringsnämndens kommunsektions 
allmänna anvisning om upprättande av 
resultaträkning för kommuner och 
samkommuner 2018 s. 20: Av de 
reserver som räknas upp i 5 kap. 15 § i 
BFL gäller i kommunens fall en 
investeringsreserv.3 Om beloppet av 

 
 
Revisorns övriga 
rapportering 

 
 
2,0 poäng 

                                                           
3 Kommunen kan göra en investeringsreservering för en framtida anskaffningsutgift. Med hjälp av en investeringsreserv kan kommunen förbereda sig för 
kommande års kommunalekonomiskt betydande investeringar genom att på förhand samla in medel för dessa. Det objekt som investeringsreserven är 
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den reserv som finns upptagen i 
bokslutet överstiger det totala beloppet 
av anskaffningsutgiften för den tillgång 
som producerats eller anskaffats, ska 
den del som överstiger 
anskaffningsutgiften intäktsföras som 
förändring av reserver. 
 
Korrigeringsförfarande: 
Investeringsreserven för byggande av 

en välfärdsstation upplöses.  
 
Bokföring: 
Per investeringsreserver i 

balansräkningen an förändring av 
reserver 2 000 tusen euro 

 
En ny reserv inrättas för byggandet av 

en gymnasie- och högstadieskola 
 
Bokföring: 
Per förändring av reserver an 

investeringsreserv 1 500 tusen euro 
 

8  Förslag till behandling av 
resultatet 

Granskningsobservation och 
motiverad bedömning: 
Jokisuo stadsstyrelses förslag till 
behandling av resultatet är felaktigt, 
eftersom det inte beaktat förändringen 
av investeringsreserven enligt 
stadsfullmäktiges beslut. 
 
Rättsgrund: 
Enligt 115 § i kommunallagen ska 
kommunstyrelsen i 
verksamhetsberättelsen lägga fram 

Revisorns övriga 
rapportering 

1,5 poäng 

                                                           
avsedd för ska specificeras i kommunens ekonomiplan. Det kan inte anses vara förenligt med god bokföringssed att öka eller minska investeringsreserven i 
syfte att jämna ut räkenskapsperiodens resultat utan att överföringarna baserar sig på planerade investeringsprojekt eller genomförandet av dem. 
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förslag till behandling av 
räkenskapsperiodens resultat. 
 
Korrigeringsförfarande: 
Stadsstyrelsen korrigerar förslaget till 
behandling av resultatet. 
 

9 Bokslut/verksamhetsintäkter, 
transaktion med intressenter, 
beslutsfattares jävighet 

Granskningsobservation och 
motiverad bedömning: 
Av stadsstyrelsens mötesprotokoll 
30.10.2018 framgår att staden har sålt 
markområde 111-22-3 till Kuljetus Ab för 
1 500 tusen euro. 
 
Av verifikationen till noter Utredning av 
inkomster från försäljning av tillgångar 
bland bestående aktiva (sidan 39) 
framgår att försäljningsvinsten på 
tomten i fråga har varit 1 300 tusen euro. 
Tomtens balansvärde har uppgått till 
skillnaden mellan dessa, det vill säga 
200 tusen euro. 
 
Av samma dokument framgår att 
markområde 111-22-5 har sålts till 
Ruokatehdas Ab för 800 tusen euro och 
att försäljningsvinsten har varit 600 
tusen euro, så markområdets 
balansvärde har uppgått till skillnaden 
mellan dessa, det vill säga 200 tusen 
euro. 
 
Av stadsstyrelsens mötesprotokoll 
30.10.2018 framgår att staden har sålt 
ett outbrutet område av tomt 111-22-3 i 
Kissavuori område i Jokisuo stad till 
Kuljetus Ab för 1 500 tusen euro. En 

 
 
 
Revisionsberättelse 

- Uppgift bland 
revisionsresultaten 
om att vinster från 
försäljning av 
jordegendomar har 
bokförts i bokslutet 
som intäkter för 
2018  
1 900 tusen euro 
från affärer där 
ägande- och 
besittningsrätten till 
egendomen har 
övergått till köparen 
först i januari 2019. 
De felaktigt 
periodiserade 
intäkterna förbättrar 
räkenskapsperiodens 
resultat med 1 900 
tusen euro. 

- Uttalande med 
avvikande mening 
eller villkorligt 
uttalande om 

 5,25 poäng 
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handpenning på 250 tusen euro har 
betalats när köpebrevet 
undertecknades. Resten av 
köpeskillingen ska enligt 
överenskommelse betalas så att en 
första post på 625 tusen euro betalas 
15.12.2018 och en andra post på 625 
tusen euro betalas 15.1.2019.  
 
Enligt köpebrevet övergår ägande- och 
besittningsrätten till fastigheten till 
köparen när hela köpeskillingen har 
betalats och byggnaden på tomten har 
rivits. Av biträdande revisorns 
arbetspapper 11.3.2019 framgår att 
byggnaden har rivits 27.12–31.12.2018 
och att den resterande köpeskillingen 
på 625 tusen euro har betalats in på 
stadens konto 20.1.2019. Ägande- och 
besittningsrätten har alltså övergått till 
köparen i januari 2019. 
 
Markområdets balansvärde 200 tusen 
euro borde ha återförts till 
balansräkningen. Handpenningen och 
den första posten, totalt 875 tusen 
euro, som betalades 2018 borde ha 
bokförts som förskottsbetalningar. 
Bokföringen av den andra posten bland 
resultatregleringar bör återföras. 
 
 
Staden har sålt ett outbrutet område av 
tomt 111-22-5 till Ruokatehdas Ab för 
800 tusen euro. Enligt köpebrevet 
övergår ägande- och besittningsrätten 
till köparen när hela köpeskillingen har 
betalats. 

bokslutet och 
ansvarsfrihet 
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Av biträdande revisorns arbetspapper 
11.3.2019 framgår att den resterande 
köpeskillingen på 550 tusen euro har 
betalats in på stadens konto 7.1.2019. 
Handpenningen på 250 tusen euro, 
som betalades 2018 borde ha bokförts 
som förskottsbetalningar i bokslutet. 
Markområdets balansvärde 200 tusen 
euro borde ha återförts till 
balansräkningen, handpenningen på 
200 tusen euro borde ha bokförts som 
förskottsbetalningar och den resterande 
köpeskillingen på 550 tusen euro som 
bokförts bland resultatregleringar bör 
återföras. 
 
Rättsgrund:  
Grunden för bokföring av en utgift är 

mottagande av en produktionsfaktor, 
och grunden för bokföring av en 
inkomst är överlåtelse av en 
prestation (prestationsprincipen) (2 
kap. 3 § i bokföringslagen). 
Bokföringsnämndens 
kommunsektions allmänna anvisning 
om upprättande av balansräkning 
(punkt 9.1.5): Som erhållna förskott 
bokförs också förskottsbetalningar för 
försäljning av tillgångar bland 
bestående aktiva.  

Bokföringsnämndens kommunsektions 
utlåtande 69/2005. 
 
 
Korrigeringsförfarande:  
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De intäktsförda köpeskillingarna 
bokförs som förskottsbetalningar, 
eftersom ägande- och besittningsrätten 
har övergått till köparen först i januari 
2019.  
 
Bokföring: 
Tomt 111-22-3 såld till Kuljetus Ab:  
Per markområden 200 tusen euro 
(markområdets balansvärde återförs) 
Per övriga verksamhetens intäkter 
1 300 tusen euro (försäljningsvinsten 
återförs) 
an förskottsbetalningar 875 tusen euro 
(inbetalningar av köpeskilling 2018 
bokförs som förskottsbetalningar) 
an resultatregleringar 625 tusen euro 
(köpeskillingsfordran i bokslutet 
återförs) 

 
Tomt 111-22-5 såld till Ruokatehdas 
Ab: 
Per markområden 200 tusen euro 
(markområdets balansvärde återförs)  
Per övriga verksamhetens intäkter 600 
tusen euro (försäljningsvinsten återförs)  
an förskottsbetalningar 250 tusen euro 
(inbetalning av köpeskilling 2018 
bokförs som förskottsbetalningar) 
an resultatregleringar 550 tusen euro 
(köpeskillingsfordran i bokslutet 
återförs) 
 

10 Transaktion med intressenter Granskningsobservation och 
motiverad bedömning: 
 Av arbetspappret för granskning av 
redogörelser för bindningar (bilaga 5) 

Revisorns övriga 
rapportering 

1,5 poäng 
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framgår att styrelseledamoten Aulis 
Pokka är delägarei Kuljetus Ab, så 
markområdet 111-22-3 har sålts till en 
intressent till priset 1 500 tusen euro.  
  
Rättsgrund:  
Bokföringsnämndens kommunsektions 
allmänna anvisning om noter till 
bokslutet för kommuner och 
samkommuner 8 punkt 46 Noter 
angående transaktioner med 
intressenter: Noter angående 
transaktioner ska ges om 
transaktionerna är väsentliga och inte 
har genomförts under normala 
marknadsvillkor. Angående 
transaktioner som genomförts på 
sedvanliga villkor anges parterna och 
beloppen, ifall det är nödvändigt för att 
ge en rättvisande bild.  
 
Stadens vinster från försäljning av 
tillgångar bland bestående aktiva 
uppgår enligt verifikationen till noter till 
totalt 4 000 tusen euro, av vilka 1 300 
tusen euro utgörs av vinster från 
transaktioner med intressenter. Med 
stöd av detta kan man anse att noter är 
nödvändiga för att ge en rättvisande 
bild.  
 
Korrigeringsförfarande:  
I noterna till bokslutet anges de 
uppgifter som krävs enligt 
bokföringsnämndens allmänna 
anvisning för att ge en rättvisande bild. 
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11 Bokslut/resultatreglering  Granskningsobservation och 

motiverad bedömning: Av 
stadsstyrelsens mötesprotokoll 
30.10.2018 framgår att staden har 
förbundit sig att på egen bekostnad riva 
den gamla affärsfastigheten på tomten 
som sålts till Kuljetus Ab före 
31.1.2019. Av biträdande revisorns 
arbetspapper för revision av bokslut 
framgår att rivningen har utförts i 
december 2018 och att kostnaderna 
som orsakades av rivningsarbetet på 
550 tusen euro har bokförts som 
utgifter för 2019. Rivningskostnaderna 
borde ha bokförts i bokslutet bland 
resultatregleringar. 
 
Rättsgrund:  
BFL 2:3: Grunden för bokföring av en 
utgift är mottagande av en 
produktionsfaktor, och grunden för 
bokföring av en inkomst är överlåtelse 
av en prestation (prestationsprincipen), 
om inte något annat bestäms nedan. 
 
Korrigeringsförfarande:  
Kostnaderna som orsakades av 
rivningen av byggnaden bokförs.  
 
Bokföring: 
Per verksamhetens övriga kostnader 
an resultatregleringar 550 tusen euro  
 

 
Revisorns övriga 
rapportering 

1,75 poäng 

12 Laglighet/transaktion med 
intressenter, direktupphandling 

Granskningsobservation och 
motiverad bedömning: Av biträdande 
revisorns arbetspapper för revision av 
bokslut 11.3.2019 framgår att arbetet 
med att riva byggnaden på tomt 111-

 
Revisorns övriga 
rapportering 

3,75 poäng 
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22-3 för 550 tusen euro har köpts av 
Purkupojat. Av arbetspappret för 
granskning av bindningar framgår att 
Purkupojat är bifirma till företaget 
Rakenna ja Pura Ky, där ledamoten i 
Jokisuos stadsstyrelse Lassi Sokka är 
ansvarig bolagsman.  
 
Rivningsarbetet har alltså beställts av 
en intressent. Upphandlingen är gjord 
som direktupphandling enligt tekniska 
nämndens beslut 31.10.2018, med 
motiveringen att upphandlingen var 
brådskande. 
 
Av stadsstyrelsens protokoll 
31.10.2018 framgår att byggnaden ska 
rivas före 31.1.2019, så tre månader 
har reserverats för arbetet och 
motiveringen att arbetet är brådskande 
är inte godtagbart.  
 
Rivning av byggnader betraktas som 
byggservice och omfattas därför av 
tröskelvärdena för byggentreprenader 
enligt upphandlingslagen. Enligt 
upphandlingslagen är det nationella 
tröskelvärdet för byggentreprenader 
150 tusen euro. Det nationella 
tröskelvärdet tillämpas på 
upphandlingen.  
 
Rättsgrund:  
I 5 kap. 40 § i lagen om offentlig 
upphandling och koncession 
konstateras följande angående 
brådskande upphandlingar: Den 
upphandlande enheten kan välja 
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direktupphandling om det är absolut 
nödvändigt att ingå ett kontrakt och det 
är omöjligt att iaktta de föreskrivna 
tidsfristerna på grund av synnerlig 
brådska till följd av omständigheter som 
den upphandlande enheten inte har 
kunnat förutse och som är oberoende 
av enheten. 
- Brådskan ska bero på faktorer som är 
oberoende av den upphandlande 
enheten. Orsaker som beror på den 
upphandlande enheten kan alltså inte 
vara skäl till direktupphandling.  
- Orsaken ska uppkomma plötsligt och 
vara av sådan art att den 
upphandlande enheten inte rimligen har 
kunnat förutse den.  
- Som sådan brådska som avses i 
bestämmelsen kan således inte 
betraktas den omständigheten att den 
upphandlande enheten dröjt med att 
genomföra upphandlingen.  
- En ytterligare förutsättning för 
genomförandet av direktupphandling är 
att det är absolut nödvändigt att 
genomföra upphandlingen. 
  
Bokföringsnämndens kommunsektions 
allmänna anvisning om noter till 
bokslutet för kommuner och 
samkommuner 8 punkt 46  Noter 
angående transaktioner med 
intressenter 
 
Korrigeringsförfarande:  
Det är inte möjligt att korrigera 
förfarandet som strider mot 
upphandlingslagen i efterhand, 
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eftersom arbetet är beställt, utfört och 
betalat. I framtiden måste staden följa 
upphandlingslagen. Noter angående 
transaktioner med intressenter ges i 
enlighet med bokföringsnämndens 
allmänna anvisning. 
  

13 Bokslut/personalkostnader, 
resultatpost 

Granskningsobservation och 
motiverad bedömning: Av biträdande 
revisorns arbetspapper för granskning 
av bokslut (punkt 4) framgår att staden i 
januari 2019 har betalat en resultatpost 
som grundar sig på kollektivavtalet på 
450 tusen euro och att posten har 
bokförts som utgift för 2019.  
 
Rättsgrund:  
Bokföringsnämndens kommunsektions 
utlåtande 117/2018 (2.5.2018): Enligt 
det avtal som undertecknades i februari 
2018 ska det till tjänsteinnehavare och 
arbetstagare vars 
anställningsförhållande hos kommunen 
eller samkommunen har börjat senast 
måndagen 3.9.2018 och fortgått utan 
avbrott till åtminstone söndagen 
18.11.2018 betalas en särskild 
engångspott i samband med 
lönebetalningen i januari 2019. 
Löntagarens rätt till resultatposten 
uppkommer baserat på ett 
anställningsförhållande som varit i kraft 
under den i avtalet nämnda 
tidsperioden 2018. Eftersom 
arbetsgivarens skyldighet att betala 
resultatposten uppkommer redan under 
2018, bokförs posten i sin helhet i 
bokslutet för 2018 som kostnad och 

 
Revisorns övriga 
rapportering 

2,75 poäng 
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resultatreglering. 
BFL 2:3: Prestationsprincipen 
 
Korrigeringsförfarande:  
Resultatposten bokförs.  
 
Bokföring: 
Per löner an resultatregleringar 450 
tusen euro 
 
Noten angående resultatregleringar 
korrigeras. 
 

14 Bokslut/skatteinkomster Granskningsobservation och 
motiverad bedömning: Av biträdande 
revisorns arbetspapper för revision av 
bokslut (punkt 5) framgår att stadens 
redovisning av skatteinkomster i 
december består av följande: 
 
Kommunalskatt                       -674 
tusen euro 
Samfundsskatt                         620 
tusen euro 
Fastighetsskatt                          22 
tusen euro 
Skatteredovisning i december tot.    -32 
tusen euro.  
 
Av arbetspappret framgår dessutom att 
fastighetsskatten har redovisats till 
kommunen i december 2018 och att 
den negativa skatteredovisningen i 
december för kommunalskattens och 
samfundsskattens del inte har bokförts i 
resultaträkningen 2018. Redovisningen 
borde ha bokförts enligt 
prestationsprincipen. 
 

Revisorns övriga 
rapportering 

3,25 poäng 

21 (43)



Rättsgrund:  
Bokföringsnämndens kommunsektions 
allmänna anvisning om upprättande av 
resultaträkning för kommuner och 
samkommuner s. 15: Kommunens 
inkomstskatter tas upp i bokslutet enligt 
Skatteförvaltningens 
redovisningstidpunkt 
kalendermånadsvis som skatteinkomst 
för räkenskapsperioden i fråga. Om det 
belopp som redovisas i december 
undantagsvis är negativt, bokförs det 
som minskning av skatteinkomsterna 
för räkenskapsperioden i fråga och som 
resultatreglering. 
 
Korrigeringsförfarande:  
Skatterna i december 2018 bokförs 
enligt prestationsprincipen. 
 
Bokföring: 
Per kommunens skatteinkomster 674 
tusen euro 
an samfundsskatteinkomster 620 tusen 
euro 
an resultatregleringar 54 tusen euro 
 

15 Bokslut/förlust från försäljning av 
byggnad har inte bokförts 

Granskningsobservation och 
motiverad bedömning: Av biträdande 
revisorns arbetspapper för revision av 
bokslut (punkt 8) framgår att 
balansräkningen omfattar en 
oavskriven anskaffningsutgift på 400 
tusen euro för totalrenovering av 
Jokitörmä hälsostation. Byggnaden har 
sålts under räkenskapsperioden för 
1 500 tusen euro, så inga 

 
Revisorns övriga 
rapportering 

 
3,25 poäng 
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inkomstförväntningar finns längre på 
den.  
 
I samband med försäljningen när 
försäljningsförlusten fastställdes borde 
man också ha beaktat byggnadens 
totalrenovering, som har aktiverats i 
balansräkningen som en särskild post. I 
resultaträkningen saknas byggnadens 
försäljningsförlust 400 tusen euro.  
 
Rättsgrund:  
BFL 2:3: Grunden för bokföring av en 

utgift är mottagande av en 
produktionsfaktor, och grunden för 
bokföring av en inkomst är 
överlåtelse av en prestation 
(prestationsprincipen).  
 

BFL 5:13: Om den sannolika framtida 
inkomsten av en tillgång eller 
investering som hör till bestående 
aktiva beräknas bli varaktigt mindre än 
den ännu oavskrivna 
anskaffningsutgiften, ska skillnaden 
kostnadsföras som en nedskrivning. 
 
Korrigeringsförfarande:  
Den oavskrivna anskaffningsutgiften för 
byggnadens totalrenovering skrivs av 
från balansräkningen och bokförs som 
försäljningsförlust. 
  
Bokföring:  
Per övriga verksamhetskostnader an 
byggnader 400 tusen euro 
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16 Bokslut/avskrivningar Granskningsobservation och 
motiverad bedömning: Enligt 
biträdande revisorns arbetspapper för 
revision av bokslut (punkt 8) har 
avskrivningar på en lägergårds 
huvudbyggnad gjorts enligt 30 år, 
medan avskrivningstiden enligt plan är 
15 år. Byggnaden har tagits i bruk 
2.1.2015 och anskaffningsutgiften var 
1 300 tusen euro. 
 
Avskrivningar/år i bokföringen: 
 1 300 tusen euro/30 = 43 tusen 

euro/år 
 För perioden 2.1.2015–

31.12.2018 totalt 4*43 tusen 
euro = 173 tusen euro 

 
Avskrivningar enligt plan är: 
 1 300 tusen euro/15 = 86 tusen 

euro/år 
 För perioden 2.1.2015–

31.12.2018 totalt 4*86 tusen 
euro = 347 tusen euro 

 
Avskrivningen för räkenskapsperioden 
2018 är 43 tusen euro (=86-43) för liten 
och 2015–2017 har avskrivningen varit 
129 tusen euro (=3*86-3*43 tusen 
euro) för liten. 
 
Rättsgrund:  
BFL 5:5: Anskaffningsutgiften för 

tillgångar som hör till de materiella 
tillgångarna och väntas generera 
inkomst under flera 
räkenskapsperioder avskrivs enligt 
plan så att den kostnadsförs på 
respektive räkenskapsperiod under 

 
Revisorns övriga 
rapportering 

 
2,75 poäng 
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sin verkningstid (avskrivning). 
  
Bokföringsnämndens kommunsektions 

allmänna anvisning om avskrivningar 
enligt plan för kommuner och 
samkommuner. 
Bokföringsnämndens 
kommunsektions utlåtande 
105/2012. Avskrivningar som gjorts 
felaktigt under tidigare år korrigeras i 
balansräkningen i bokslutet för det år 
då felet uppdagas på kontot 
Överskott/underskott från tidigare 
räkenskapsperioder med respektive 
tillgångar bland bestående aktiva 
som motkonton. Avskrivningar under 
bokslutsåret bokförs såsom 
resultatpåverkande enligt gällande 
avskrivningsplan. Då korrigeringar 
görs bör väsentlighetsprincipen 
iakttas. Poster av ringa betydelse 
som hör till tidigare 
räkenskapsperioder bokförs i de 
resultat- och balansposter till vilka de 
kan hänföras. 

BFF 2:2 punkt 5: Noterna till bokslutet 
ska innehålla uppgift om intäkter och 
kostnader som hänför sig till tidigare 
räkenskapsperioder samt rättelser 
av fel, om dessa inte är av ringa 
betydelse. 

BFF 2:5 punkt 1: Noterna till bokslutet 
ska innehålla en specifikation per 
balansräkningspost om ökningar och 
minskningar av posterna i det egna 
kapitalet samt om överföringar 
mellan dessa poster under 
räkenskapsperioden.  

 
 
 
Korrigeringsförfarande:  
Avskrivningsfelet på 172 tusen euro 

kan korrigeras i resultaträkningen, 
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eftersom det anses vara av ringa 
betydelse.  

 
Det är också acceptabelt att korrigera 

avskrivningsfelet, 43 tusen euro, från 
räkenskapsperioden 2018 i 
resultaträkningen. 

 
Bokföring: 
 
Per avskrivningar på byggnader an 

byggnader 43 
tusen euro 

 
Felet från tidigare räkenskapsperioder, 

129 tusen euro, korrigeras i eget 
kapital  

 
Per överskott från tidigare 

räkenskapsperioder an byggnader 
172 tusen euro 

 
Om felet från tidigare 

räkenskapsperioder, 129 tusen euro, 
korrigeras i eget kapital ska en not 
läggas till (i specificeringen av eget 
kapital) och motsvarande korrigering 
göras i balansräkningen för 
referensåret. 

 
Felet från tidigare räkenskapsperioder i 

sin helhet är emellertid ringa, så felet 
kan korrigeras i resultaträkningen 
(avskrivningar under 
räkenskapsperioden).  

 
Korrigeringar av fel som anses vara av 

ringa betydelser kräver inga noter. 
 
 

17 Kundfordringar/kreditförluster Granskningsobservation och 
motiverad bedömning:  

Revisorns övriga 
rapportering 

2,75 poäng 
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Kundfordringarna i balansräkningen 
omfattar fordringar från 2016–2017 för 
totalt 345 tusen euro. Av biträdande 
revisorns arbetspapper för revision av 
bokslut (punkt 2) framgår att 
kreditförlusterna inte har bokförts under 
räkenskapsperioden, eftersom 
ekonomidirektören ansåg att förlusterna 
inte behövde bokföras. Enligt 
arbetspappret har indrivningen av 
fordringarna inletts i januari 2019. Till 
följd av indrivningen har 220 tusen euro 
betalats före 28.2.2019 och en 
betalningsplan har gjorts upp för 55 
tusen euro. De resterande fordringarna, 
70 tusen euro, medför en avsevärd 
kreditförlustrisk, eftersom kunderna inte 
kunnat nås och indrivningsbreven som 
skickats ut har returnerats oöppnade. 
Av biträdande revisorns arbetspapper 
framgår att kreditförluster på mer än 50 
tusen euro ska bokföras enligt beslut av 
nämnden. Kreditförlusterna har inte 
bokförts eftersom ekonomidirektören 
ansåg att förlusterna inte behövde 
bokföras. 
 
Rättsgrund:  
BFL 5:2: I balansräkningen upptas 
fordringar till nominellt belopp, likväl 
högst till det sannolika värdet. 
 
Korrigeringsförfarande:  
Beslut om kreditförluster fattas inom 
ramen för de fullmakter som staden 
fastställt. 
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Osäkra fordringar på 70 tusen euro 
bokförs som kreditförluster.  
 
Bokföring:  
Per kreditförluster 
(verksamhetskostnader) an 
kundfordringar 70 tusen euro  
 

18 Koncernbokslut/andel av 
intresseföretags resultat 

Granskningsobservation och 
motiverad bedömning: Enligt Keski-
Suomen Työterveys Ab:s bokslut 
uppgår bolagets vinst under 
räkenskapsperioden till 820 tusen euro, 
av vilket stadens andel på 254 procent 
är 205 tusen euro. 
Räkenskapsperioden är bolagets 
första. Andelen av intresseföretagets 
resultat har fel förtecken i 
koncernresultaträkningen (-205 tusen 
euro). Bokföringen är gjord åt fel håll, 
vilket innebär att den felaktiga summan 
är totalt 410 tusen euro. 
 
Rättsgrund:  
BFL 6:13 och bokföringsnämndens 
kommunsektions allmänna anvisning 
om upprättande av koncernbokslut för 
kommuner och samkommuner (8.2): 
Ett intresseföretag sammanställs i 
kommunens koncernbokslut enligt en 
tillämpad kapitalandelsmetod. 
Intresseföretagets bokslutsuppgifter 
sammanställs så att ett belopp som 
motsvarar 
koncernsammanslutningarnas 

 
Revisorns övriga 
rapportering 

1,75 poäng 

                                                           
4 Korrigerats som skrivfel i uppgiftsmaterialet 23.9.2019.  
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ägarandel av intresseföretagets vinst 
för räkenskapsperioden tas upp i 
koncernresultaträkningen som intäkt 
och motsvarande andel av förlusten 
som kostnad. 
 
Korrigeringsförfarande:  
Andelen av intresseföretagets vinst 
korrigeras. 
 
Bokföring: 
Per aktier i intresseföretag an andel av 
intresseföretagens resultat 410 tusen 
euro. 
 
 

19 Koncernbokslutets omfattning Granskningsobservation och 
motiverad bedömning:  
Jokisuo stad äger alla Kukkapään 
Jätehuolto Ab:s aktier i serie A (5 st.). 
Detta framgår av 
verksamhetsberättelsen och noten om 
innehav i andra sammanslutningar.  
 
Enligt bolagsordningen har aktier i serie 
B ingen rösträtt utom i frågor som 
nämns i bolagsordningen.  
 
Jokisuo stad har rösträtt i bolaget, så 
bolaget borde ha sammanställts med 
stadens koncernbokslut. I 
koncernresultaträkningen och 
balansräkningen borde 
minoritetsandelen ha avskilts från 
bolagets resultat och eget kapital.  
 

 
 
Revisorns övriga 
rapportering 

 
3,25 poäng 
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Enligt paragrafen om utdelning av vinst 
i bolagsordningen har en innehavare av 
A-aktier rätt att få tillbaka sitt placerade 
kapital när ett bolag upplöses, som en 
återbetalning av kapital innan 
aktieinnehavarna får sin andel i 
proportion till aktieinnehavet.  
 
Av Kukkapään Jätehuoltos bokslut 
framgår att 2018 är bolagets första 
räkenskapsperiod, så bolaget har inga 
vinstmedel och ingår inte i 
kommunkoncernens referensuppgifter.  
 
Bolagets kapital 1 280 tusen euro 
består av följande:  

• aktiekapital 80 tusen euro 
• fond för inbetalt fritt eget kapital 

1 500 tusen euro 
• räkenskapsperiodens förlust -

300 tusen euro 
 
Anskaffningsutgiften på 80 tusen euro 
för A-aktier bör elimineras när 
koncernbokslutet upprättas. Återstoden 
av det egna kapitalet 1 200 tusen euro 
tillhör innehavarna av B-aktier, 
eftersom A-aktiernas innehavare enligt 
bolagsordningen (bilaga 4 sidan 45) 
endast har rätt att få tillbaka sitt 
placerade kapital. 
 
Rättsgrund:  
Bokföringsnämndens kommunsektions 
allmänna anvisning om upprättande av 
koncernbokslut: I en 
dottersammanslutning i 
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aktiebolagsform kan det finnas två eller 
flera aktieslag. Den differentiering av 
rösträtten som sammanhänger med 
aktieslag inverkar på när 
koncernförhållande uppstår men inte på 
beräkningen av minoritetsandelar. Med 
tanke på minoritetsandelarna har 
däremot aktiernas olika rätt till 
dottersammanslutningens resultat och 
egna kapital betydelse. 
Minoritetsaktierna kan också enligt 
bestämmelserna i bolagsordningen ha 
en, jämfört med 
koncernsammanslutningarna, 
avvikande rätt till bolagets tillgångar då 
dottersammanslutningen upplöses. 
Minoritetens andel av det egna kapitalet 
beräknas då enligt bolagsordningens 
bestämmelser om delning av 
tillgångarna. 
 
Korrigeringsförfarande:  
Kukkapään Jätehuolto Ab 
sammanställs med koncernbokslutet. 
Sammanställningens inverkan på 
koncernens resultat är -300 tusen euro.  
 
Resultatpåverkan är resultatet av 
Kukkapään Jätehuoltos separata 
bokslut, eftersom bolaget och 
kommunen inte har några 
affärstransaktioner sinsemellan 
(konstaterat i bilaga 3, Kukkapään 
Jätehuolto Ab:s resultaträkning och 
balansräkning). Räkenskapsperiodens 
förlust -300 tusen euro tillhör i sin helhet 
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minoriteten, eftersom A-aktierna enligt 
bolagsordningen inte berättigar till 
bolagets resultat, utan innehavarna får 
endast tillbaka sitt placerade kapital.  
 
Bokföring: 
 
Anskaffningsutgiften för A-aktier 
elimineras. 
 
Per aktiekapital an aktier 80 tusen euro.  
 
Minoritetsandelen avskiljs från 
räkenskapsperiodens resultat -300 
tusen euro i resultaträkningen till en 
särskild post. Minoritetsandelen avskiljs 
också från det egna kapitalet i 
balansräkningen. 
 
Per fond för inbetalt fritt eget kapital an 
minoritetsandel 1 500 tusen euro. 
 
Per minoritetsandel an 
räkenskapsperiodens vinst 300 tusen 
euro. 
 
Minoritetsandelen av det egna kapitalet 
i balansräkningen är alltså 1 200 tusen 
euro, vilket underskrider koncernens 
väsentlighetsgräns. 
 

20 Förvaltning/iakttagande av budget Granskningsobservation och 
motiverad bedömning:  
Enligt jämförelsen av budgetutfallet i 
bokslutet har verksamhetsbidraget 

 
Revisionsberättelse: 
- Uppgift om 
budgetöverskridningen 
bland revisionsresultaten 

5,0 poäng 
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inom bildnings- och välfärdssektorn 
överskridits med 1 000 tusen euro. 
 
Budgetändringarna i budgetens 
resultaträkningsdel som ingår i 
bokslutet inte enhetliga med tanke på 
de ändringar i personalkostnaderna och 
de köpta tjänsterna som 
stadsfullmäktige godkände 21.12.2018. 
Enligt stadsfullmäktiges beslut minskas 
personalkostnaderna med 2 890 tusen 
euro och de köpta tjänsterna ökar med 
5 200 tusen euro, men som ändring i 
budgetens resultaträkning har angetts 
en ökning på 4 200 tusen euro för 
personalkostnadernas del och en 
ökning på 4 500 tusen euro för de 
köpta tjänsternas del. Skillnaden mellan 
de ändringar som stadsfullmäktige 
fattat beslut om och de ändringar som 
anges i budgeten uppgår alltså till 
7 090 tusen euro för 
personalkostnadernas del och 700 
tusen euro för de köpta tjänsternas del.  
 
Rättsgrund: 13 kap. 110 § 5 mom. i 
kommunallagen: Budgeten ska iakttas i 
kommunens verksamhet och ekonomi. 
 
Redovisningsskyldiga är bildnings- och 
välfärdsnämnden samt bildnings- och 
välfärdsdirektören. 
 
Korrigeringsförfarande: De 
budgetöverskridningar som uppkommit 
ska läggas fram för godkännande av 
stadsfullmäktige innan bokslutet 
fastställs och ansvarsfrihet beviljas. Om 

och om felet i jämförelsen 
av budgetutfallet som ingår i 
bokslutet. 
 
- Inverkan på uttalandet om 
ansvarsfrihet: 
villkorligt eller negativt 
uttalande riktat till bildnings- 
och välfärdsnämnden samt 
bildnings- och 
välfärdsdirektören  
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överskridningarna inte godkänns, kan 
ansvarsfrihet inte beviljas. I jämförelsen 
av budgetutfallet som ingår i bokslutet 
ska ändringarna i resultaträkningsdelen 
överensstämma med de ändringar som 
stadsfullmäktige har godkänt. 
 
 

21 Förvaltning/iakttagande av 
budget, investeringsdel 

Granskningsobservation och 
motiverad bedömning: Av 
investeringsdelen i budgeten framgår 
att inom stadsstyrelsens 
ansvarsområde har totalrenoveringen 
av stadshuset överskridit det anslag på 
100 tusen euro som reserverats i 
budgeten. 
 
Rättsgrund: 13 kap. 110 § 5 mom. i 
kommunallagen: Budgeten ska iakttas i 
kommunens verksamhet och ekonomi. 
 
Korrigeringsförfarande:  
Felet överskrider inte 
väsentlighetsgränsen, förutsätter inga 
korrigeringar. 
 

Revisorns övriga 
rapportering 

1,0 poäng 

22 Iakttagande av koncerndirektivet Granskningsobservation och 
motiverad bedömning: Av 
stadsstyrelsens mötesprotokoll 
15.9.2018 framgår att Jokisuon Vuokra-
asunnot Ab inte har bett kommunen ta 
ställning till en betydande investering 
på förhand, såsom koncerndirektivet 
kräver. I redogörelsen för ordnandet av 
koncernövervakningen i 
verksamhetsberättelsen rapporteras att 
inga brister upptäckts under 

 
Revisorns övriga 
rapportering 

 
2,25 poäng 
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räkenskapsperioden i 
koncernövervakningen eller 
iakttagandet av koncerndirektivet. 

Rättsgrund:  
Jokisuo stads koncerndirektiv. 

Korrigeringsförfarande:  
I redogörelsen för ordnandet av 
koncernövervakningen i 
verksamhetsberättelsen konstateras 
den omständighet som upptäckts i 
övervakningen.  

23 Sammanfattning av felen Felens inverkan på stadens bokslut: 

Stadens bokslut: 
Räkenskapsperiodens överskott 31.12.2018: 3 894 tusen euro 

Observation 

Inverkan på 
räkenskapsperiodens 
över-/underskott 
tusen euro 

Inverkan på 
eget kapital 
tusen euro 

Fel som överskrider den fastställda väsentlighetsgränsen 1 000 
tusen euro 

Observation 9 -1 900 -1 900
Fel som underskrider väsentlighetsgränsen 
Observation 6 -490 -490
Observation 7 500 500
Observation 11 -550 -550
Observation 13 -450 -450
Observation 14 -54 -54
Observation 15 -400 -400
Observation 16 -172 -172
Observation 17 -70 -70

3,5 poäng 
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Sammanlagt -3 586 -3 586 
  

 
 
Om felen rättades skulle räkenskapsperioden visa ett överskott på 308 
tusen euro. Tillsammans påverkar felen stadens resultat för 
räkenskapsperioden och eget kapital 3 586 tusen euro negativt 
(väsentlighetsgränsen 1 000 tusen euro).  
 
Felens inverkan på koncernbokslutet: 
 
Räkenskapsperiodens överskott 31.12.2018: 6 185 tusen euro 
 

Observation 

Inverkan på 
räkenskapsperiodens 
över-/underskott 
tusen euro 

Inverkan på 
eget kapital 
tusen euro 

Fel som överskrider den fastställda väsentlighetsgränsen 
1 400 tusen euro 
Observation 9 -1 900 -1 900 
Fel son underskrider väsentlighetsgränsen   

Observation 6 -490 -490 
Observation 7 500 500 
Observation 11 -550 -550 

Observation 13 -450 -450 
Observation 14 -54 -54 

Observation 15 -400 -400 

Observation 16 -172 -172 
Observation 17 -70 -70 
Inverkan av 
korrigeringar i 
moderkommunens -3 586 -3 586 
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bokslut 
sammanlagt 
Observation 18 410 410 
Observation 19     
 minoritetens andel 
av 
räkenskapsperiodens 
resultat 300 300 
eliminering av 
anskaffningsutgiften 
för A-aktier   -80 
minoritetsandel av 
övrigt kapital   -1 500 
Inverkan av 
korrigeringar i 
koncernbokslutet 
sammanlagt 710 -870 

 
Om felen rättades skulle räkenskapsperioden visa ett överskott på 
3 309 tusen euro. Tillsammans påverkar felen räkenskapsperiodens 
resultat -2 876 tusen euro negativt och eget kapital -2 716 tusen euro 
negativt (väsentlighetsgränsen 1 400 tusen euro). 
 
 
Korrigeringar som ska göras i noterna: 
 
Observation 5: Till noterna om presentation av bokslut läggs uppgiften 
om att räntekostnaderna för 2018 och 2017 inte är jämförbara, 
eftersom räntekostnaderna för 2018 omfattar kostnader av 
engångsnatur för hävandet av säkrande ränteswapavtal på 1 050 
tusen euro. 
 
Till noterna om transaktioner med kommunen och dess intressenter 
läggs följande uppgifter: 
Observation 10: Staden har sålt markområde 111-22-3 till Kuljetus Ab 
på sedvanliga villkor för 1 500 tusen euro. En ledamot av 
stadsstyrelsen är delägare i bolaget. Ägande- och besittningsrätten till 
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markområdet har övergått från kommunen till bolaget 20.1.2019 när 
hela köpeskillingen har betalats.  
Observation 12: Staden har på egen bekostnad rivit en byggnad på 
markområde 111-22-3 och rivningsarbetet har köpts av Purkupojat Ky 
för 550 tusen euro. Transaktionen har genomförts på sedvanliga 
villkor. Ledamoten i stadsstyrelsen är ansvarig bolagsman i bolaget. 
 
 
Slutsats: Bokslutet kan inte läggas fram för godkännande.  
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REVISIONSBERÄTTELSE 2018 
 
Till Jokisuo stadsfullmäktige 
 

Vi har granskat Jokisuo stads förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018.  
Bokslutet omfattar stadens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en 
tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Dessutom innehåller bokslutet ett särskilt bokslut 
för stadens affärsverk. Till bokslutet hör ett koncernbokslut som består av koncernbalansräkning, 
koncernresultaträkning, finansieringsanalys för koncernen och noter till dem. 
 
Stadsstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga ansvarar för stadens förvaltning och skötseln av stadens 
ekonomi under räkenskapsperioden. Stadsstyrelsen och den övriga koncernledningen ansvarar för 
styrningen av kommunkoncernen och för ordnandet av koncernens interna kontroll. Stadsstyrelsen och 
stadsdirektören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter 
om stadens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet i enlighet med stadganden och 
bestämmelser om upprättande av bokslut.  Stadsstyrelsen och stadsdirektören har i verksamhetsberättelsen 
redogjort för ordnandet av stadens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakningen. 
 
Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god revisionssed 
för att som resultat av granskningen kunna rapportera om väsentliga fel och brister som uppdagats. Vid 
granskningen av förvaltningen har vi utrett att medlemmarna i förvaltningsorganen och de ledande 
tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena har arbetat i enlighet med kommunallagen. Vid granskningen av 
huruvida stadens interna kontroll och riskhantering har ordnats på behörigt sätt har vi beaktat 
redogörelserna för dem i verksamhetsberättelsen. Därtill har vi granskat att uppgifterna om grunderna för 
statsandelarna är riktiga. Granskningen har gjorts för att vi ska kunna försäkra oss om att förvaltningen 
skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokföringen, principerna för upprättandet av bokslutet, dess 
innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfattning för att vi ska kunna konstatera att bokslutet 
inte innehåller väsentliga fel eller brister. 
 
 
Granskningens resultat 
 
 
De bindande anslagen i budgeten för 2018 har överskridits med 1 miljon euro inom bildnings- och 
välfärdssektorn.  Överskridningen av anslaget är avsevärd och har kunnat förutses redan under 
räkenskapsperioden. Uppgifterna i bokslutet om ändringar i budgeten avviker dessutom väsentligt från de 
budgetändringar som stadsfullmäktige fattade beslut om 21.12.2018 i fråga om personalkostnaderna. Som 
anmärkning framför vi att inga åtgärder har vidtagits under räkenskapsperioden för att minska 
användningen av anslaget. Förslag till budgetändring har inte heller lagts fram. Till övriga delar har 
kommunens förvaltning skötts i enlighet med lag och fullmäktiges beslut. 

Staden har inte fastställt något systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera och dokumentera 
affärstransaktioner med intressenter. Till övriga delar har stadens interna kontroll och riskhantering samt 
koncernövervakning ordnats på tillbörligt sätt. 
 
Uppgifterna om grunderna för statsandelar är korrekta. 
 
Som intäkter för 2018 har i bokslutet tagits upp försäljning av markegendom till ett värde av 2,3 miljoner 
euro, där egendomens besittnings- och äganderätt har överförts till köparen först i januari 2019.  De felaktigt 
periodiserade intäkterna förbättrar räkenskapsperiodens resultat med 1,9 miljoner euro. Som anmärkning 
framför vi att i fråga om periodiseringen av intäkter är bokslutet inte upprättat i enlighet med gällande 
bestämmelser.  

Till övriga delar är stadens bokslut och koncernbokslutet upprättade enligt stadganden och bestämmelser 
om upprättande av bokslut. I övrigt ger bokslutet riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperiodens 
verksamhet, ekonomi, ekonomiska utveckling och ekonomiska ansvar. 
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Uttalanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet 
 
Stadens bokslut och koncernbokslutet är inte upprättade enligt stadganden och bestämmelser om 
upprättande av bokslut och de ger inte på det sätt som kommunallagen avser riktiga och tillräckliga 
uppgifter om räkenskapsperiodens verksamhet, ekonomi, ekonomiska utveckling och ekonomiska ansvar. 
Vi förordar inte att bokslutet godkänns. 

På grund av anmärkningen i anslutning till bokslutet förordar vi inte ansvarsfrihet för stadsstyrelsen och 
stadsdirektören.  

Vi förordar att bildnings- och välfärdsnämndens medlemmar samt bildnings- och välfärdsdirektören 
beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att fullmäktige godkänner de avvikelser som lagts fram som 
resultat av revisionen.  

Vi förordar att de övriga redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade 
räkenskapsperioden. 

 

Jokisuo stad 15.5.2019 
 
Tarkka Oy  
revisionssammanslutning 
 
Teija Terävä 
Teija Terävä 
OFGR 
 
Tarkka Oy 
Jokitie 1 
47300 Jokisuo 
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Uppgift 3 (10 poäng) 
 
3.1  
Det handlar om en upphandling som stannar under det nationella tröskelvärdet (lag om offentlig 
upphandling 1397/2016). Så kallade små upphandlingar står i regel utanför tillämpningsområdet för 
upphandlingslagens förfaranderegler. I 2 § i upphandlingslagen föreskrivs emellertid att man vid 
upphandling som underskrider de nationella tröskelvärdena ska sträva efter att beakta tillräcklig 
öppenhet och icke-diskriminering med hänsyn till upphandlingens storlek och omfattning. 
 
Vid små upphandlingar bör man också beakta de EU-rättsliga principerna om icke-diskriminering, 
öppenhet och proportionalitet (artikel 10 och 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
samt artikel 18 i EU:s direktiv om offentlig upphandling 2014/24). Vid upphandling som underskrider 
tröskelvärdet ska man dessutom iaktta de rättsprinciper inom förvaltningen (6 §) som fastställts i 
förvaltningslagen (434/2003) och kommunallagen (410/2015), samt övriga principer för god 
förvaltning (RP 108/2016 rd, s. 95). Vid små upphandlingar tillämpas också kommunens egna 
upphandlingsdirektiv, om sådana står till kommunens förfogande. 
 
 
3.2  
Någon form av konkurrensutsättning rekommenderas även vid upphandling som underskrider 
tröskelvärdet. Direktupphandling kan emellertid vara möjlig vid små upphandlingar, om värdet av 
upphandlingen är speciellt litet eller om det i övrigt är oändamålsenligt med konkurrensutsättning.  
 
För att kunna bedöma riktigheten av direktupphandling i fallet i uppgiften bör man veta vad 
kommunens eventuella egna upphandlingsdirektiv anger som gräns för konkurrensutsättning vid 
små upphandlingar. I fallet i uppgiften är upphandlingens värde så pass stort att det sannolikt skulle 
vara svårt att motivera direktupphandling. 
 
Om ordföranden i det organ som fattar beslut om upphandlingen och verkställande direktören i det 
anbudsgivande företaget i själva verket känner varandra, kan direktupphandling från företaget i fråga 
strida mot rättsprinciperna inom förvaltningen. 
 
 
3.3  
Vid små upphandlingar är det i regel inte möjligt att anföra besvär hos marknadsdomstolen, om man 
inte misstänker förbjuden uppdelning av en upphandling eller att upphandlingens värde i själva 
verket överskrider tröskelvärdet. I fallet skulle Puistomestarit Oy emellertid ha möjlighet att kräva en 
upphandlingsrättelse av den upphandlande enheten (135 § i upphandlingslagen). Enligt 
kommunallagen (410/2015) skulle också omprövning kunna begäras och kommunalbesvär anföras 
(134–135 § i kommunallagen). 
 
 
Uppgift 4 (10 poäng) 
 
4.1  
Bestämmelser om samordning av den ekonomiska politiken som berör Finland i artikel 120–121 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Bestämmelser om det 
medelfristiga målet med offentliga finanser som är nära balans och övervakningen av detta finns i 
rådets förordning nr 1466/97, som ingår i stabilitets- och tillväxtpakten. Finland är också 
fördragsslutande part i det mellanstatliga finanspolitiska fördraget med bestämmelser om saldot och 
det strukturella underskottet i de offentliga finanserna (fördraget om stabilitet, samordning och 
styrning inom Ekonomiska och monetära unionen). Bestämmelserna i detta fördrag har genomförts 
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i Finland genom lag 869/2012. Bestämmelser om övervakningen av de offentliga finanserna finns 
också i lagen om statens revisionsverk (676/2000). 
 
Målet för det strukturella underskottet fastställs i Finland i planen för de offentliga finanserna, som 
utfärdas av statsrådet. Bestämmelser om denna plan finns i statsrådets förordning om en plan för 
de offentliga finanserna (120/2014). 
  
4.2  
I en situation enligt uppgiften kan kommissionen ge Finland en tidig varning och rådet kan lämna en 
rekommendation om nödvändiga anpassningsåtgärder (artikel 121.4 i EUF-fördraget, artikel 6.2 i 
rådets förordning nr 1466/97). Efter att ha fått en sådan rekommendation ska statsrådet bedöma om 
det är motiverat att ge riksdagen en redogörelse enligt 44 § i grundlagen. Redogörelsen ska 
innehålla en bedömning av hur stor avvikelsen i det strukturella saldot är samt en rapport om 
behövliga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att korrigera avvikelsen före utgången av det 
följande kalenderåret (3 § 2 mom. i lag 869/2012). 
 
Till statsrådets skyldigheter hör att sträva efter att Finlands saldo i de offentliga finanserna följer EU:s 
stadganden och bestämmelser. Om Finland inte vidtar åtgärder enligt rekommendationerna i 
tillräcklig utsträckning, kan rådet på kommissionens rekommendation meddelar ett beslut som 
fastställer att Finland inte har vidtagit effektiva åtgärder (artikel 6.2 i rådets förordning nr 1466/97). 
Då ska statsrådet utan ogrundat dröjsmål lämna riksdagen ett meddelande i enlighet med 44 § i 
grundlagen. Meddelandet ska behandla samma frågor som ovan nämnda redogörelse (3 § 3 mom. 
i lag 869/2012). 
 
Rådet ska lägga fram en formell rapport till Europeiska rådet om de beslut som fattats (artikel 6.2 i 
rådets förordning nr 1466/97). 
 
4.3  
I Finland är det statsrådet (3 § 1 mom. i lag 869/2012) och statens revisionsverk (7 § i lag 869/2012 
och 1 § 4 mom. i lagen om statens revisionsverk 676/2000) som bedömer och övervakar att 
rättsreglerna som gäller det medelfristiga strukturella saldot i de offentliga finanserna iakttas. 
 
4.4  
Korrigeringsmekanismen enligt 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning (869/2012) kan leda till 
att statsrådet ska lämna riksdagen ett meddelande (se punkt 4.2). Enligt 44 § i grundlagen 
(731/1999) ska riksdagen efter behandlingen av meddelandet förrätta omröstning om förtroendet, 
ifall det under debatten om meddelandet väckts förslag om misstroende mot statsrådet eller en 
minister. Medlemmar av statsrådet ska begära avsked om de inte längre har riksdagens förtroende 
(64 § 2 mom. i grundlagen). 
 
Uppgift 5 (5 poäng) 
  
5.1  
Enligt artikel 313 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är budgetåret 
inom unionen ett kalenderår 1.1–31.12), så anslag ska tas upp i budgeten för denna tidsperiod. 
Bestämmelser om samma fråga finns i artikel 9 i EU:s budgetförordning (2018/1046). 
 
Anslag som inte förbrukats förfaller eller överförs på vissa villkor till följande budgetår. I artikel 316 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att anslag som inte avser personalutgifter 
och som inte förbrukats vid budgetårets utgång får föras över, dock endast till det närmast följande 
budgetåret. Enligt artikel 12 i unionens budgetförordning ska anslag som inte har använts vid 
utgången av det budgetår för vilket de tagits upp förfalla, såvida de inte överförs till påföljande 
budgetår. I punkterna 2–8 i samma artikel 12 finns detaljerade bestämmelser om villkoren för 
överföring.  

42 (43)



 
 
5.2  
Enligt 84 § 2 mom. i Finlands grundlag (731/1999) innebär balansprincipen att anslagen i budgeten 
ska täckas av inkomstposterna i statens budget. Principen tar inte ställning till de internt tillförda 
medlen. Principen tillåter alltså skuldfinansiering som inkomstposter i budgeten. Principen om balans 
i EU:s budget tillåter däremot inte att budgeten finansieras med lånade pengar. Bestämmelser som 
förbjuder detta finns i artikel 17 i budgetförordningen (2018/1046). 
 
5.3  
I artikel 311 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt konstateras att unionens inkomster 
grundar sig på så kallade egna medel. De egna medlen utgörs av mervärdesskatter samt av 
medlemsstaternas avgiftsandelar som grundar sig på bruttonationalprodukten, tullar vid EU:s yttre 
gränser, avgifter som fastställts för jordbruksprodukter som importeras till unionen och avgifter för 
sockerproduktion som uppbärs av producenterna. I budgeten kan utöver de egna medlen finnas 
andra inkomstkällor, såsom vissa blandade inkomstslag. Detaljerade bestämmelser om EU:s 
inkomster finns i rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335). 
 
I artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen finns bestämmelser om kommissionens allmänna 
tillsyns- och verkställighetsuppgifter. Rådets förordning nr 608/2014 och nr 609/2014 berör 
genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel samt metoder och 
förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade 
egna medel.  
 
I dessa förordningar framhävs kommissionens roll när det gäller att hantera unionens inkomster och 
säkerställa att unionens budgetinkomster följer EU:s lagstiftning. Exempelvis ansvarar 
kommissionen för att samla in uppgifter med anknytning till att ut inkomster från medlemsstaterna. 
Kommissionen kan också utfärda preciserande bestämmelser angående uttaget av inkomster från 
medlemsstaterna. Kommissionen bör utarbeta en prognos över de egna medel som ska uppbäras. 
Dessutom kan kommissionen utföra kontroller av unionens egna medel samt begära att 
medlemsstater utföra nödvändiga tilläggskontroller. 
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